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Kommunstyrelsen

Förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsen
och krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden behöver revideras för att
omfördela uppgifter nämnderna emellan, samt rätta till felaktig reglering gällande ersättare i
krisledningsnämnden.
En mindre ändring behöver även göras angående kommunstyrelsens uppgift som
pensionsmyndighet, för att kommunstyrelsens reglemente inte ska hänvisa till inaktuellt
styrdokument.

Förvaltningens yttrande
Följande förslag till revideringar har markerats i bifogade reglementen.
Vid en mer omfattande revidering av krisledningsnämndens reglemente i juni 2019 angavs
felaktigt att krisledningsnämnden utöver sju ledamöter även ska ha sju ersättare.
Kommunledningskontoret föreslår att felet rättas till genom att skrivningen gällande ersättare
helt tas bort. Noteras bör att nämnden är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att paragraf 2 i krisledningsnämndens nuvarande
reglemente flyttas till kommunstyrelsens reglemente. Det långsiktiga arbetet med att ta fram
en risk- och sårbarhetsanalys samt därtill följande plan för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser i fredstid genomförs med fördel av kommunstyrelsens förvaltning
och antas av kommunstyrelsen.
Paragraferna 4 och 5, vilka behandlar möjligheten att lämna bistånd eller ekonomiskt stöd till
kommuner, landsting eller enskilda som drabbats av en extraordinär händelse föreslås
återfinnas både i kommunstyrelsens och krisledningsnämndens reglementen. Det finns flera
tänkbara situationer där dessa åtgärder kan vara nödvändiga att vidta utan att en
samhällsstörning är så omfattande att krisledningsnämnden behöver sammankallas.
Befogenheten att fatta dessa beslut bör därför lämnas även till kommunstyrelsen och
därefter delegeras till lämpliga roller på kommunledningskontoret. Förslaget bedöms
effektivisera beslutsfattandet vid en samhällsstörning betydligt. För att undvika
gränsdragningsfrågor nämnderna emellan anges att kommunstyrelsen endast får fatta beslut
om bistånd i de fall krisledningsnämnden inte redan beslutat i frågan.
Vid beslut enligt förevarande förslag kommer uppdaterad delegationsordning att läggas fram
för beslut av kommunstyrelsen.
Gällande kommunstyrelsens ansvar som pensionsmyndighet anges i nuvarande reglemente
att närmare föreskrifter återfinns i av fullmäktige antagen pensionspolicy. Dock har de
föreskrifter som tidigare återfanns i pensionspolicyn delats upp i ”Ersättningar till

förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022” och i ”Riktlinjer pension för anställda i
Alingsås kommun”.
För att undvika behov av att uppdatera reglementen när styrdokument får nya namn eller
omformas enligt ovan föreslås att förevarande hänvisning tas bort. Det följer av den
kommunala strukturen att närmare föreskrifter gällande kommunstyrelsens ansvarsområden
återfinns i andra styrdokument.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden antas.
Beslutet ska skickas till
KS, Krisledningsnämnden, KLK-kansli, KLK-författningssamling
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